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Springpaarden Fonds Nederland is in 2009 aanwezig bij de volgende evenementen:

19 t/m 22 maart 2009 17 t/m 21 juni 2009
Indoor Brabant CHIO Rotterdam

De van Hors la Loi afstammende blonde
vos Kadans Webster SFN zal tot het
einde van dit jaar worden bereden
door Arnold Boerekamps.
De selecteurs en directie SFN zijn
Arnold en Molly Boerekamps veel 
dank verschuldigd voor de uiterst
zorgvuldige en betrokken wijze
waarop zij Kadans Webster SFN zijn
blijven scholen en hebben verzorgd. 

De hengst For Holland SFN is op
8 december, conform de bij aankoop 
gemaakte afspraak met de combinatie 
Aaldering/Swelheim, voorgesteld aan 
de hengstenkeuringscommissie van het 
KWPN. Nadat de hengst op het straatje
op zijn exterieur was beoordeeld, werd 
hij daarna door Mathijs van Asten
onder het zadel gepresenteerd in een
springparcours, dat met een korte
onderbreking tweemaal gesprongen 
diende te worden. For Holland SFN 
toonde zich fris en overtuigde bijna alle 
aanwezigen met zijn wijze van springen. 

Toch was dat in de ogen van de 
hengstenkeuringscommissie niet voldoende. 

Het was een groot genoegen om met 
zulke intens met de sport meelevende 
mensen te maken te hebben. 

Vanaf 1 januari 2009 zal Kadans Webster SFN
worden bereden door de zeer getalenteerde
jonge ruiter Ruben Romp uit Goirle. 
Romp is een natuurtalent, dat het
afgelopen jaar nog deelnam aan de Europese
kampioenschappen voor junioren in 

“De hengst laat nette sprongen zien, 
maar in zijn type staat hij te ver af van 
het fokdoel dat het KWPN voorstaat”, 
motiveerde de voorzitter van de KWPN 
hengstenkeuringscommissie, Arie Hamoen, 
de afwijzing. Er is vaak sprake van een 
discrepantie tussen de beoordeling van een 
paard dat ingezet moet worden voor de 
fokkerij en een paard dat ingezet wordt in 
de sport. 

Blakende welstand
Dat het moeilijk zou worden de hengst 
goedgekeurd te krijgen als dekhengst bij het 
KWPN was iets waarvan selecteurs en directie
al bij aankoop op de hoogte waren. In 2007 
werd For Holland ook al voorgebracht voor 
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De wedstrijdkalender van de paarden kunt u vinden op de website van het SFN: www.springpaardenfonds.nl 

deze commissie en ook toen werd deze 
hengst afgewezen. For Holland SFN liet zich 
zowel aan de hand als onder het zadel goed 
zien. De hengst is gegroeid -zijn stokmaat is
nu 1.69 m- en verkeert in blakende welstand.

Praag. In 2009 mag hij starten in de 
wedstrijden voor Young Riders. Zijn beste 
paard op dit moment is Hopes are High, 
waarmee Ruben niet alleen de fi nale, maar 
ook de competitie om de VdB Cup op 
indrukwekkende wijze winnend afsloot. 
Vader Bert Romp, die kan terugkijken op 
een indrukwekkende carrière in de sport, zal
Ruben verder begeleiden. 



De merrie Varanka is geboren op 
13 juni 2002 en zag het daglicht 
in de stal van fokker F.L.M. Krauth 
te Ulestraten. De merrie heeft bij 
het KWPN het predikaat ‘Elite’, wat 
zij mede te danken heeft aan haar 
voortreffelijke IBOP. Voor de 
springonderdelen in deze test scoorde 
Varanka extreem hoog eneindigde 
op een totaal van 84.5 punten.  
De merrie heeft veel ras en adel en in 
haar gehele voorkomen is het bloederige 
van grootvader Grannus terug te 
vinden. Deze hengst is één van de 
belangrijkste springpaardenleveranciers 
van Duitsland. 

Kijkend naar de pedigree van Varanka SFN 
is in de vader- en moederlijn niet alleen het 
mooiste, maar ook het beste springbloed 
uit Europa aan te treffen. Cor de la Bryère 
heeft een enorme invloed gehad op de 
fokkerij van Holstein, net als Landgraf I. 
Nimmerdor werd uitgeroepen tot ‘hengst 
van de twintigste eeuw’ vanwege de  
enorme positieve invloed die deze hengst 
heeft gehad op de KWPN fokkerij. Notaris, 
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afstammend van de volbloed Courville, 
bracht paarden die over hardheid en instelling 
beschikken. Ramiro werd door de voormalige 
minister van Landbouw, Fons van der Stee, 
na een indrukwekkende carrière in de sport 
naar Nederland gehaald om een impuls te 
geven aan de springpaardenfokkerij. 

Springrichting
De moeder van Varanka SFN is de ster  
preferente merrie Naranka, die tot nu toe tien 
veulens heeft voortgebracht, die allemaal in 
de springrichting zijn gefokt. Grootmoeder 
van Varanka SFN, de keur preferente 
prestatiemerrie Baranka, geboren in 1983, 
werd gefokt door de heer Nijskens te 
Hunsel en bracht maar liefst 21 veulens voort. 
Daaronder ook de van Jasper afstammende 
zoon Garanco, die door het KWPN als 
dekhengst werd goedgekeurd. Opvallend 
is, als je naar de hengsten kijkt waarmee 
deze merrie is gedekt, dat fokker Nijskens 
springpaarden probeerde te fokken, terwijl 
de latere eigenaar van deze merrie, de 
heer P. Vleuten te St. Oedenrode, eigenlijk 
uitsluitend de dressuurrichting is opgegaan.

Overgrootmoeder Paranka werd op 1 mei 
1974 geboren in de beroemde fokstal van 
S. Knip te Midden Beemster en ook deze  
merrie is keur preferent. 
 
Mark Martens
Varanka SFN was in eigendom van de heer 
Jo Jorissen en met hem is overeengekomen 
dat de huidige ruiter Mark Martens, die 
begeleid wordt door Emile Hendrix, tot 
eind 2009 de merrie blijft rijden. Mark 
Martens werd geboren op 3 juli 1986 en is 
werkzaam in de springstal van de moeder 
van zijn vriendin, Nicole Royakkers. Mark 
Martens is één van de vele aanstormende  
talenten die Nederland rijk is. Hij rijdt nu  
vooral jonge paarden en won in 2007 met  
twee verschillende paarden de Hendrix 
Competitie voor 4- en 5-jarige paarden. 

Voor meer 
achtergrondinformatie: 

www.springpaardenfonds.nl



Uitbreiding van SFN-stal naar vijf paarden door aankoop 
Chesta Z

Opnieuw paard gevonden met heel veel potentie

In de schimmelruin Chesta Z, die op 
Koninginnedag 2003 werd geboren bij 
Frans Vaessen te Weert, vinden 
we ook weer een schitterende 
bloedopbouw in de springrichting. 
Vader Chellano Z was in bezit 
van stoeterij Zangersheide en werd in de 
sport uitgebracht door Jos Lansink. Op 
elfjarige leeftijd kwam de hengst te 
overlijden, na een inoperabele dubbele 
beenbreuk. Te vroeg, want steeds meer 
kinderen van deze schimmelhengst 
blijken indrukwekkend te presteren in 
de springsport. Daar staat de dubbele 
bloedinbreng van Cor de la Bryère 
garant voor en dat wordt nog eens 
versterkt met de input van Capitol I en 
Ramiro. 

De vader van moeder Lucky was ook een 
schimmel en dat was Orthos, die bijna zijn 
gehele leven in het Drentse Koekange heeft 
doorgebracht als dekhengst. Kodario, ook 
een schimmel, is in Frankrijk gefokt en stond 
ter dekking bij Wim Breuking te Brummen, 
die ook A-Palatin, ooit nog door ritmeester 
Gruppelaar naar Nederland gehaald, ter 
dekking stond. Met Elymas komen we 
terecht aan het begin van de jaren zestig. 
Op 2 maart 1963 werd Elymas geboren bij 
familie Dalhuizen te Epe. Een blauwschimmel, 
die het zo in Gelderland gewaardeerde 
bloed voerde van hengsten als L’Invasion, 
Domburg en Colonel. 
 
Veel vermogen
Met Tim Verbaan heeft Chesta Z het 
afgelopen jaar deelgenomen aan de Hendrix 

Competitie voor jonge springpaarden in 
Limburg. Chesta Z SFN is een sterk gebouwd 
paard, dat toont over veel vermogen te 
beschikken. Het paard heeft een vriendelijk 
oog en vier sterke, droge benen, die hem met 
gemak over de hindernissen laten springen.
Tussen het SFN en Yves Houtackers te 
Weert is de afspraak gemaakt dat Yves deze 
schimmel gaat rijden.
Een aardige bijkomstigheid is dat Yves 
Houtackers de vader van deze merrie, Gran 
Corrado, zelf tot op het hoogste niveau in de 
sport heeft uitgebracht. Houtackers maakte 
in 2005 met Gran Corrado deel uit van het 
ruiterteam dat in San Patrignano brons won 
op het EK.
 
Voor meer achtergrondinformatie: 
www.springpaardenfonds.nl 
 



Van één paard naar vijf paarden
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SPONSOREN

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van 
Van Lanschot Bankiers, de oudste onafhankelijke 
bank van Nederland met een geschiedenis die terug 
gaat tot 1737. De bank richt zich op een tweetal 
doelgroepen: de vermogende particulier en het 
middelgrote (familie)bedrijf. Van Lanschot staat 
voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, 
waarin integrale advisering, persoonlijke service en 
maatwerk centraal staan. 

Allen & Overy is één van de meest vooraanstaande 
advocatenkantoren ter wereld en werd opgericht 
in 1930. Allen & Overy Amsterdam heeft een 
gevestigde reputatie als kwalitatief hoogstaand 
kantoor, met een gedegen kennis van de lokale 
markt, ruime ervaring in het Europese recht en 
met een internationaal bereik. Allen & Overy wordt 
algemeen door cliënten en deskundigen gezien als 
een topkantoor in de juridische markt.

Ernst & Young is betrokken bij ondernemingen en 
organisaties die nationaal of internationaal actief 
zijn. Met kwaliteit als uitgangspunt dragen onze 
specialisten bij aan hun succes. Accountancy, 
fi scaal advies, transaction advisory services en 
juridisch advies zijn hierbij de vier pijlers van onze 
dienstverlening. Daarnaast biedt Ernst & Young 
ondersteuning op een aantal specifi eke terreinen.

Als u een paardenverzekering afsluit, wilt u zeker 
weten dat uw eigen wensen en omstandigheden 
centraal staan. Bij Hippo Zorg kunt u daarop 
rekenen. U heeft de keuze uit een compleet 
aanbod verzekeringen voor uw paarden, of u nu 
een professionele paardenhouder bent of een 
particuliere paardenbezitter. Hippo Zorg heeft 
de kennis en ervaring in huis om samen met u de 
perfecte paardenverzekering samen te stellen.

Vrienden van SFN

U als Certifi caathouder van Springpaarden Fonds 

Nederland maakt het mogelijk om talentvolle 

jonge springpaarden te behouden voor de 

Nederlandse Springequipe. Samen met andere 

Certifi caathouders vormt u de Vrienden van SFN. 

Een exclusief gezelschap dat zeer betrokken is bij 

het fonds, haar springpaarden en ruiters. Wilt u 

op de website www.springpaardenfonds.nl in de 

rubriek van ‘Vrienden van SFN’ met uw naam, 

bedrijfsnaam of logo worden vermeld? Stuurt u 

dan een e-mail naar:

redactie@springpaardenfonds.nl. 

Eindejaarsbeschouwing 2008

We begonnen het jaar 2008 met één 
paard en eindigen met vijf paarden in 
onze ‘springstal’. Een mooi resultaat.
Tijdens een recente evaluatie tussen
directie en alle selecteurs hebben we ons 
de vraag gesteld of we met elkaar het 
juiste pad bewandelen. Waar zijn 
we tegen aangelopen? Wat moet
verbeteren? Wat moet anders?
Conclusie van de evaluatie was dat we 
op de goede weg zijn. 

We hebben paarden die in hun
leeftijdscategorie tot de top van Nederland
behoren als het gaat om de potentie als 
springpaard. Wij houden in 2009 dan ook 
vast aan de uitgangspunten zoals ze in 
het begin zijn geformuleerd. Het SFN wil
paarden in de stal hebben die in
potentie geschikt zijn om Nederland te
vertegenwoordigen op internationale
kampioenschappen en Super League
wedstrijden. In 2008 is wederom gebleken 
dat directie en selecteurs geheel op één lijn 
zitten en dat er wordt samengewerkt in een 
zeer goede onderlinge verstandhouding.

Paarden en toekomst
VDL Groep Utascha SFN is geheel hersteld 
van haar vervelende peesblessure en mag 
nu internationaal samen met Eric van der 
Vleuten echt mee gaan doen. Het spreekt 
vanzelf dat we Utascha zeer goed veterinair 
blijven monitoren. Kadans Webster SFN gaat 

naar één van de meest getalenteerde jonge 
ruiters van Nederland, Ruben Romp. Yves 
Houtackers krijgt Chesta Z SFN in zijn stal. 
Varanka SFN blijft nog een jaartje bij zijn
ruiter Mark Martens. In dat jaar zullen we 
ons gaan beraden wie deze bruine merrie ter 
beschikking krijgt. VDL Groep For Holland 
SFN is te licht bevonden om als dekhengst 
te worden ingezet. Dat zegt niets over de
kwaliteiten die wij hem toedichten. Wij
hebben deze hengst aangekocht als
springpaard en het KWPN kijkt er naar als 
toekomstig vaderpaard. Samen met de
selecteurs zal door de directie op korte
termijn worden besloten of we For Holland 
als hengst of als ruin verder door het leven 
laten gaan.

Website
Met vijf paarden in de stal zullen wij u ook 
komend jaar zo goed en snel mogelijk op de 
hoogte houden van de wedstrijdkalender en 
wedstrijduitslagen. 
Via www.springpaardenfonds.nl blijft u 
helemaal bij.

Kerstwens
Tenslotte maken raad van commissarissen, 
directie, selecteurs en medewerkers van 
het Springpaarden Fonds Nederland 
graag van deze gelegenheid gebruik om u 
en de uwen fi jne kerstdagen en een in alle 
opzichten voorspoedig 2009 te wensen!


